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Professioneel werken 
is

• werken op een manier dat de normen en 
waarden van het beroep zichtbaar zijn 
(* naar Edgar Johannsmann)

• het bespreekbaar maken van gedrag, 
wensen en resultaten 
(* naar Li Po)

• Resultaatgericht werken



IN EEN 
GEMEENTE ?

Die doen toch niets?



PERCEPTIE
• INTERNE BEELDVORMING

• EXTERNE BEELDVORMING

Aalter voor BBC …

ISO 9001 2008
Normvereiste 5: Managementverantwoordelijkheid 

5.1 Betrokkenheid van de directie
5.2 Klantgerichtheid
5.3 Kwaliteitsbeleid
5.4 Planning
5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie
5.6 Directiebeoordeling

Vanaf

2000



procesbeschrijvingen2003

beheer klanten en klantenrelaties2006



Vanuit het Gemeentedecreet

� Art. 149 
Het budget van de gemeente omvat een beleidsnota en een financiële nota.

� Art. 150
De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar zal 
voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent 
de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.

� Art. 99 
De gemeenten staan in voor de interne controle van hun activiteiten. 

Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 
redelijke zekerheid te verschaffen over : 

1°het bereiken van de doelstellingen; 
2°het naleven van wetgeving en procedures; 

3°de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 

4°het efficiënt en economisch gebruik van middelen;  

5°de bescherming van activa; 

6°het voorkomen van fraude.

Project 2008: bepalen  risico’s Gemeentebestuur Aalter
ism KPMG en Streekplatform Meetjesland op basis van COSO-model



Aalter na BBC …

nieuwe organisatiestructuur
2010



Conform het RACI-model
R= Realisator met verantwoording aan A.

A= Eindverantwoordelijke t.a.v. het beleid

C= Advies noodzakelijk (twee-weg communicatie)

I= Geïnformeerde (een-weg communicatie)

264 externe
eindproducten

504 interne
producten



Zelfsturende cellen



2011





Evenwichtig evalueren

resultaten

kennis

competenties

rol, attitude en gedrag





Sectorale plannen

Knelpunten

� De sectorale plannen vertrekken niet altijd uit de strategische doelstellingen

� Rode draad tussen alle beleidsplannen?

� Geen uniforme structuur van de beleidsplannen

� Niet gekoppeld aan de verantwoordelijke voor de materie

� Probleem up-to-date houden informatie

� Veel opzoekingswerk voor het maken van rapporten



En …

BBC = transparantie

MAAR …



BBC = professioneel werken ?

1. Tijd en kennis
» Beleid

» Administratie
2. Silo software
3. Authentieke gegevensbronnen


